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Nova maneira de fazer transferências e pagamentos,
instantânea e que funciona todos os dias do ano.
Quais os impactos do Pix para Pequenas e Médias Empresas?
What's in store for us?

O que é o Pix?

O Banco Central anunciou um novo meio
de pagamentos instantâneos, o Pix.
Ele começará a funcionar em
16 de Novembro de 2020 e vai
permitir a realização de
transferências e pagamentos em
até dez segundos, além de estar
disponível 24 horas todos os dias.
O Pix busca facilitar e agilizar as
transferências de valores entre pessoas, o
pagamento de contas, o recolhimento de
impostos e taxas de serviços, entre outros.

Facilitando os meios de pagamento
Atualmente, as transferências entre
contas bancárias de diferentes
instituições são feitas através de TEDs e
DOCs. Os pagamentos de contas, por sua
vez, por meio de boletos, transações
físicas, cartões e até dinheiro vivo.
Esse tipo de operação pode levar dias,
algumas inclusive possuem restrições e
limitações, e muitas delas acabam custando
caro (algumas instituições chegam a cobrar
mais de R$20 por uma TED).

A novidade é que o Pix passa a ser uma
alternativa para transferir e fazer
pagamentos de forma rápida e barata
(para usuários pessoas físicas, ele será
gratuito na maioria dos casos).
A diferença entre os meios de transferência
e pagamentos tradicionais e o Pix é a
rapidez e disponibilidade, funcionando 24
horas por dia, 7 dias por semana, e
realizando transações em segundos.

Em outras palavras, as transações
acontecerão em tempo real, sem
intermediação de terceiros. O dinheiro sai
de uma conta e vai diretamente para a
conta de quem receberá os valores.

Essas transações, segundo o Banco
Central, poderão ser feitas:
Entre pessoas;
Entre Pessoas e Estabelecimentos
Comerciais;
Entre Estabelecimentos;
Para Entes Governamentais, como
no caso de Impostos e Taxas.

Como Utilizar o Pix?

Para utilizar o Pix, é necessário
fazer o cadastro das chaves PIX da
empresa ou pessoa física por meio
da instituição bancária na qual se
tem conta. Essa opção já está
disponível nos aplicativos e no
internet banking das principais
instituições bancárias do país
desde o dia 5 de Outubro de 2020.
Para realizar uma transferência,
será necessário que tanto o
pagador (quem envia o dinheiro)
quanto o recebedor (quem
receberá os valores) tenham uma
conta em banco, instituição de
pagamento ou fintech.

Vantagens do Pix para
Pequenas e Médias Empresas
As pequenas e médias empresas poderão
oferecer ao seu consumidor,
principalmente pelo celular, mas também
em seu site, três formas de pagamento:

Código QR:
O usuário ou estabelecimento que receberá
o valor poderá gerar um QR Code, que
poderá ser lido por qualquer tipo de
Smartphone. Segundo o Banco Central,
cada tipo e QR Code terá um uso diferente:
QR Code Estático: poderá ser usado em
múltiplas transações e permitirá que seja
definido um valor para um prouto ou um valor
pelo pagador. Ele poderá ser usado para
transferência entre duas pessoas, por exemplo.
QR Code Dinâmico: será mais adequado paga pagamento
de uma única compra, já que poderá apresentar
informações diferentes a cada transação e permitirá que
sejam incluídas informações adicionais sobre a transação.

Link de Pagamento
Esse processo já é bastante utilizado pelas
fintechs, e a experiência é bem parecida
com o processo do Código QR.
No entanto, em vez de criar um código que
poderá ser lido por uma câmera do
Smartphone, o recebedor fornecerá ao
pagador um link que, quando acessado,
processará imediatamente o pagamento.

Chaves do Pix
As chaves do Pix são "apelidos" que serão
utilizados para identificar a sua conta. Podem
ser adicionados quatro tipos de chave Pix a
uma conta: CPF ou CNPJ, e-mail, número de
telefone celular ou a chamada chave aleatória.
A chave do Pix é, portanto, a informação que o
usuário poderá usar para fazer uma transação Pix a
alguém. Ou seja, em vez de informar o banco, CPF,
nome completo, número da agência e da conta na
hora da transação, bastará informar uma das chaves
Pix do recebedor para realizar as transferências.

Cuidado com Fraudes no
Cadastramento das Chaves Pix
O cadastramento das chaves Pix deverá ser realizada
diretamente na instituição financeira autorizada a
operar o sistema, seja por meio dos próprios
aplicativos do banco ou no internet banking.
As instituiçoes financeiras não enviam e-mails
solicitando o cadastramento do Pix. Evite aceitar
convites que venham por e-mail ou mensagens no
celular. Todo cuidado é pouco para evitar fraudes.

Saques no Comércio
O Banco Central também informou que, a
partir do segundo trimestre de 2021, o Pix
oferecerá o serviço de saque de dinheiro para
os clientes. Os critérios ainda serão
estabelecidos em normativa.
O procedimento será realizado via QR Code. O
consumidor apontará a câmera do celular para o
código dinâmico emitido pelo recebedor e, então,
transferirá imediatamente o valor para conta do
estabelecimento com a tarifa a ser cobrada pelo
procedimento de saque. O estabelecimento, por sua
vez, devolverá o montante em dinheiro vivo.

Para dúvidas e informações:
(35) 3558 5468
(35) 3558 6839
(35) 3531 6561
atendimento@mondocontabil.com
Endereço: Rua João Francisco Grilo, 155 - Jardim Mediterranea

